Privacybeleid Homomannenkoor Zangzaad (afgekort Zangzaad)
Homomannenkoor Zangzaad kent in zijn administratie verschillende
persoonsgroepen, namelijk:
- Leden, oud-leden
- Ereleden
- Belangstellenden
- Donateurs
- Dirigent(en)
- Pianist
- Sponsoren
- Overigen, zoals muzikanten, choreograaf, technicus etc.
Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
Leden
Zangzaad verzamelt de adres (NAW) + emailgegevens van leden met het doel contact te
kunnen leggen. Deze gegevens worden pas opgenomen in de administratie als iemand
verklaart lid te willen worden. Tevens wordt een ledenregister bijgehouden voor de
financiële administratie, waarin ook deze gegevens + datum aanmelding en eventuele
afmelding lidmaatschap zijn opgenomen. Dit ledenregister is gekoppeld aan de financiële
administratie.
Oud-leden
Van oud-leden kunnen de adres of mailgegevens bewaard worden als zij zich hebben
aangemeld voor de digitale Nieuwsflitsen.
Ereleden
Zangzaad telt een aantal ereleden, die door de Vereniging zijn benoemd. Van hen zijn de
adres (NAW) + emailgegevens opgenomen in het donateursregister.
Belangstellenden
Van mensen die zich aanmelden voor de digitale Nieuwsflitsen worden de mailgegevens
bewaard, zolang zij prijs stellen op deze service..
Donateurs
Zangzaad verzamelt de adresgegevens en eventuele email van donateurs of vrienden als zij
zich hebben aangemeld als donateur. Aan de donateurs wordt tweemaal per jaar een
bulletin toegestuurd. Het Vriendenbulletin wordt digitaal toegezonden als de donateur daar
toestemming voor geeft. Ook voor digitale nieuwsflitsen kan een donateur zich aanmelden.
Dirigent(en)
Van de vaste en ook invaldirigent worden de contactgegevens (+ email) verzameld met het
doel om contact te kunnen leggen. Tevens zijn ook hun BSN-nummer en geboortedatum
nodig voor uitbetaling van vergoedingen. De opname van deze gegevens in de administratie
vloeit voort uit wettelijke verplichtingen.
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Pianist
Van de pianist worden de adresgegevens, email, BSN-nummer en geboortedatum verzameld
in verband met de uitbetaling van vergoedingen en de afdracht van loonheffing. Dit vloeit
voort uit wettelijke verplichtingen. De adresgegevens + email zijn nodig voor het
contactleggen.
Sponsoren
Bij grote concerten tracht Zangzaad geld van adverteerders/sponsoren binnen te halen. Van
zaken die al eerder een advertentie hebben geplaatst, worden de contactgegevens
verzameld.
Overigen
Van de overige personen worden eveneens adres + emailgegevens verzameld om contact te
leggen. Van personen aan wie vergoedingen verschuldigd zijn, worden ook bankgegevens
verzameld.
Verwerken van persoonsgegevens
Leden
De adresgegevens van leden worden verwerkt in een ledenlijst (digitaal aangemaakt +
verstuurd). Tevens wordt in deze lijst de stemgroep per lid aangeduid. De ledenlijst staat
ook op de website, maar in het afgeschermde deel (alleen voor leden).
Oud-leden en belangstellenden
Van de personen die zich voor de digitale nieuwsflitsen hebben aangemeld bestaat een
mailinglijst (naam + mailadres).
Donateurs
De adres (+ evt email) gegevens van de donateurs worden opgenomen in een register,
waarin tevens hun jaarlijkse bijdrage en aanmelding/afmelding wordt opgenomen.
Dirigent(en)
De adresgegevens + email van de vaste dirigent worden vermeld op de ledenlijst. Het
telefoonnummer + emailadres van de invaldirigent staat eveneens op deze lijst.
Pianist
Het telefoonnummer en mailadres van de pianist staan vermeld op de ledenlijst.
Sponsoren
Bedrijven die reeds Zangzaad hebben gesponsored, worden bijgehouden op een lijst. Hierin
wordt bijgehouden welk bedrag ze hebben verstrekt + contactgegevens.
Overigen
De verzamelde gegevens zijn opgenomen in de financiële administratie en in bestanden van
de secretaris en/of bestuursleden.
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Gegevensverwerking en beheer van gegevens
De verschillende lijsten en registers worden opgesteld in Word en Excel.
De ledenlijst wordt beheerd door het bestuur. De webmaster maakt gebruik van deze
ledenlijst om hieruit verschillende groepsmailen te genereren. Alle andere lijsten en
registers worden beheerd door de administrateur.
De gegevens worden bijgehouden op de computer van de administrateur thuis, niet
afgeschermd met wachtwoord, waarbij geregeld een back-up gemaakt wordt van de
bestanden, opgeslagen op GOOGLE-drive en afgeschermd met wachtwoord. De papieren
uitdraai wordt opgeslagen in ordners en staat bij de administrateur thuis.
Het beheer van de website is afgeschermd en met wachtwoord beveiligd.
De verzamelde gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Website
De website heeft een SSL-certificaat. De SSL-verbinding zorgt ervoor dat alle data van
bezoekers versleuteld worden verzonden waardoor deze geheim blijven voor
kwaadwillenden. Op de website zijn geen cookies geïnstalleerd.
Persoonlijke ledengegevens staan in een afgeschermd deel, dat alleen met wachtwoord kan
worden ingezien.
Foto’s op de website zijn geplaatst met instemming van de afgebeelde(n).
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